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(Viering en dankzegging Heilig Avondmaal) 
Voorganger:    ds. J.T. de Koning 
Organist:    Henk Schelling 
 

*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 116: 7 en 10 
 

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, 
Dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden? 
'k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden, 
En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan. 

 
Ik zal Uw naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

 
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

*Zingen: Psalm 138: 1 
 

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
Vermelden, HEER, 
U dank bewijzen; 
'k Zal U in 't midden van de goôn, 
Op hogen toon, 
Met psalmen prijzen; 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
Naar Uw paleis, 
Het hof der ho - ven, 
En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten naam 
Eerbiedig loven. 

 
*Lezen van de Geloofsbelijdenis 
 



 

*Zingen: WK 445: 1 en 2 
 

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend 
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

 

*Viering van het Heilig Avondmaal 
 

Zingen: Psalm 111: 3 en 5 
 

Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 
Zijn wond'ren een gedachtenis; 
Hij is barmhartig en genadig; 
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 
En, Zijnen groten naam ten prijs, 
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig. 

 
't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
Het staat op recht en waarheid pal, 
Als op onwrikb're steunpilaren; 
Hij is het, die verlossing zond 
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
Met hen in eeuwigheid bewaren. 

 
 

*Gebed 
 

 
 



 

*Schriftlezing: Johannes 6: 3 - 13 
 
 

3 En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen. 
4 En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. 
5 Toen Jezus dan de ogen opsloeg  

en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam,  
zei Hij tegen Filippus:  
Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensenkunnen eten? 

6 Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen,  
want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen. 

7 Filippus antwoordde Hem:  
Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg, 
zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. 

8 Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus,  
zei tegen Hem: 

9 Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, 
maar wat betekenen die voor zovelen? 

10 En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten.  
En er was veel gras op die plaats.  
Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. 

11 En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had,  
deelde Hij ze uit aan de discipelen,  
en de discipelen aan hen die daar zaten;  
op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld,  
zoveel zij wilden. 

12 En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: 
Verzamel de overgebleven stukken,  
zodat er niets verloren gaat. 

13 Zij verzamelden ze nu  
en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden 
die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. 

 
 
 
 
 



 

Zingen: Psalm 73: 13 
 

Wien heb ik nevens U omhoog? 
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 
Op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 
Of bangen nood, mijn vlees en hart, 
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

 
*Verkondiging 
 

*Zingen: Psalm 72: 4 en 7 
 

Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 

 
Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
 
 



 

*Inzameling gaven  
 

 

U kunt bijdragen door een gift: 
• in de collectezak bij de   
  uitgang 
• via de Sionskerk-app of 
• via de bank rekeningnr.    
NL41 RABO0373709277 
   t. n. v. CvK Hervormde  
 Wijkgemeente Sionskerk onder 
vermelding van collecte 
11 september 2022

 
*Zingen: Psalm 68: 10 
 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 
*Zegen 


